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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "يجناب آقاي عليرضا مشايخ"كتابي كه در دست داريد با همت 
  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 مولف مقدمه  
 .کـرد  يبنددسته یخدمات - يدیتول يها شرکت ءجز توان یم تیفعال لحاظ به را يمانکاریپ يها شرکت

         عـه جام یدولتـ مـه ین بخـش  ایـ  یدولتـ  يهـا  شـرکت  معمـوالً  که( ها شرکت نوع نیا انیمشتر و کار نوع
 و مباحـث  باشد یم کارفرما نفع به جانبهکی يقراردادها تحت معموالً که کار يواگذار نحوه و )باشندیم

 يهمکار يمانکاریپ يها شرکت با که یحسابداران و رانیمد است الزم که وردآیم وجود به را یموضوعات
  .باشند داشته ها شرکت نوع نیا با مرتبط روز مباحث یتمام از یجامع و یکل دید ندینمایم

  :باشد یم ریز موارد شامل کتاب نیا در بحث مورد موارد
 يهـا  شـرکت  مسـأله  نیترمهم توان یم را نهیهز و مدآدر ییشناسا زمان و زانیم يحسابدار لحاظ از .1
 کسـال ی از تـر  شیبـ  یزمـان  ازمنـد ین هـا نآ لیـ تکم که ییهاپروژه و کار نوع علت به .دانست يمانکاریپ
 سـاالنه  صورت به دیبا درآمد .کرد موکول پروژه اتمام سال به را درآمد ییشناسا زمان توان یمن باشد یم
 ادهاسـتف  کـه  چـرا  ؛شـود  ییشناسـا  (پـروژه)  محصـول  دیـ تول و سـاخت  ندیفرا در و لیتکم انیجر در و

 .هستند موضوع نیا ازمندین )سازمان خارج و (داخل يحسابدار گزارشات از کنندگان

 که هاپروژه از مهیب حق محاسبه نحوه و يمانکاریپ يقراردادها به یاجتماع نیمأت سازمان خاص نگاه .2
 41 و 38 مـاده  مفـاد  ساسا بر را پروژه مهیب حق سازمان .است شده ینیبشیپ یاجتماع نیمأت قانون در

 تا 8/7 نیماب يعدد درصد نیا که کندیم افتیدر مانیپ مبلغ کل از يدرصد اساس بر الذکرفوق قانون
 .باشد یم درصد 67/16

 و اظهارنامـه  کـردن  پر نحوه و یقانون فیتکال افزوده) (ارزش میمستقریغ و میمستق يهااتیمال قانون .3
 .يمانکاریپ يها شرکت با مرتبط يهانامهنییآ و هابخشنامه و یفصل التمعام فهرست ارسال نحوه

 و روابـط  حـدود  کـه  مـان یپ یخصوصـ  و یعمـوم  طیشرا و مناقصات يبرگزار نحوه به مربوط نیقوان .4
 .استکرده مشخص را مانیپ با مرتبط موارد یتمام و زمان مدت و مبلغ ن،یطرف از کی هر تعهدات

 .یمدن قانون در مانیپ با مرتبط ئلمسا و یمدن قانون در هادادقرار یبررس .5

  

  
  
  
  


